
বাাংলা লললিততত সফল হবার ২০ টি লসতেি ক ৌশল



বাাংলা লললিত এর টিপস-

• ১। ক ানঅবস্থাততই সাধু আর চললত লিশ্রন ঘিাতনা যাতব না । ততব
কলিার কেতে চললতত অগ্রালধ ার লিতত হতব।

• ২। উত্তর িাতনর কেতে যথাসম্ভব ধারাবালহ তা রো  রতত হতব ।ততব, 
পারা ও নাপারা প্রতের কেতে SMWS েিটি ায য রী।

S-strong, M-medium, W-weak, S-strong.

• ৩। ক াতনা অবস্থাততই ক াতনা পষৃ্ঠা ফা া রািা যাতব না।



টিপস-

৪।নাি, কিাবাইল নাম্বার, ইতিইল বা টি ানা কিওয়া হতল, ঐিাতা বালতল
বতল গনয হতব ।

• ৫।ফ্লইড বযবহার  রা যাতব না।

• ৬। কলিার কেতেিূদ্রাতিাষ পলরহার  রতত হতব।

• ৭।িাতায়অপ্রতয়াজনীয় ল ছু কলিা যাতব না।

• ৮। পরীে লবরক্ত হন এিন ল ছু কলিা যাতব না।

• ৯।প্রতেরউত্তর হতব যথাযথ।



টিপস-

• ১০। হাততর কলিা িুব কছাি বা বড় হতব না , প্রলত কপইজএলাইন সাংিযা
১২ কথত ১৬ লাইন, প্রলত লাইতন শতের সাংিযা ৫ কথত ৮পয যন্ত

হতত পাতর।

১১। কয ক াতনা প্রতের উত্ততরশুরুও কশষআ ষণীয় হতত হতব।

চিৎ ার বা য দ্বারা গিন রতত হতব।

১২। ধিীয় বা রাজননলত লবতল যত লবষয়গুতলা যথাসম্ভব ক ৌশতলর
সাতথ উত্তর রতত হতব।

১৩। কলিার কেতে লাল, নীল, হলুি, সবুজ ইতযালি রতের ালল বযবহার
 রা যাতব না।শুধু িুইটি  ালল ববধ – াতলা এবাং গা াঁড় নীল।



টিপস----

• ১৪। িাজজন এবাং লচোবললর কেতেঅবশযই কপজিল বযবহার  রতত
হতব।

• ১৫। ক াতিশন বা উি্ধলৃত কিয়ার কেতে িতন রািতত কযঅপ্রাসলি 
ক াতনা ক াতিশন কিয়া যাতব না , ভুল ক াতনা ক াতিশন কিয়া যাতব না, 
আবার এ ক াতিশন বার বার কিয়া যাতব না ।

• ১৬। উৎসজানা থা তলঅবশযই উৎস লনতিশ রতত হতব।

• ১৭।অবশযই উৎস হতত হতব লনভুযল।



টিপস---
• ১৮। উৎস হতত পাতর-

• ১-জাতীয় বিলন 

• ২-গ্ণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাতিতশর সাংলবধান

• ৩-সর াতরর লবলভন্ন নীলতিালা

• ৪-অথ যতনলত সিীো

• ৫-লবলভন্ন ওতয়বসাইি

• ১৯। বানান ভুলশুধু নম্বরই াতি না, এটিআপনার প্রস্তুলতর ও পলরচয় কিয়
পরীে ত । অতএব, লনতজর পরীোথী লহতসতব ইতিজিার জনয হতলও লনিুাঁত
ললিুন।

• ২০। কয ক াতনা কলিার কেতে ইলতবাচ িৃলিভলির পলরচয় লিতত হতব।



Thank you!


